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  حركة دوریة  -2حركة انتقالیة                 - 1 :تنقسم حركة االجسام الى
   ما المقصود بالحركة الدوریة ؟

  متساویةزمنیة  ھي الحركة التى تتكرر بانتظام على فترات 
   انواع  الحركة الدوریة 

  )        ول الساعةدمثل حركة بن( حركة اھتزازیة  - 1 
  )موجات الماء حركةمثل (حركة موجیة   -2

   :اھتزازیة  دوریة حركة أمثــــلة  االجسام التى تتحرك 
  الوتر المشدود   -2      واالرجوحة    البندول البسیط  -1 
  معلق بھ ثقل )زنبركي(حلزونى جذب سلك  - 4الشوكة الرنانة                         - 3 

     حركة دوریة اھتزازیة؟ البندول البسیطعلل حركة ا
  فترات زمنیة متساویة  على على جانبى موضع السكونالنھا تتكرر بانتظام 

   ؟اھتزازیةلعبة النحلة حركة الدوریة ل حركةال تعتبر ال علل 
  سكونھاالنھا ال تتكررعلى جانبى موضع  

  
  

  
   استقرارةالجسم المھتز على جانبي موضع سكونھ أو یحدثھا التي  الدوریة ھى الحركة
  رحركتة على فترات زمنیة متساویةبحیث تتكر

  
  

  تجربة  لتوضیح مفھوم الحركة االھتزازیة
   ) قرش 25فئة (عملة معدنیة  –سم 30خیط طولھ  –قلم  :األدوات 

  : خطوات ال
  نكون بندوالً بسیطاً وذلك بربط أحد طرفي الخیط فى منتصف القلم والطرف - 1 
  األخر فى العملة المعدنیة    
  م بالید الیسرى ونجذب العملة جھة الیمین  بالید الیمنىنمسك القل -2

 المالحظة 
  یمیناً ویساراًعلى جانبى  موضع سكونة او استقرارة) العملة المعدنیة( یتحرك الجسم المھتز   -1
  تقل سرعة الجسم المھتز كلما أبتعد عن موضع سكونة او استقرارة وتزداد عند مرورة بموضع سكونة او استقرارة - 2 
  تتكرر حركة الجسم على فترات زمنیة متساویة  - 3 

   استقرارةالجسم المھتز على جانبي موضع سكونھ أو یحدثھا التي  الدوریة ھى الحركة: الحركة االھتزازیة :  االستنتاج 
  بحیث تتكررحركتة بانتظام على فترات زمنیة متساویة

  

  تمثیل الحركة االھتزازیة بیانیا 
   مسمار تعلیق –قلم  -ثقل –سلك زنبرك  -ق املس ملفوف حول بكرتینشریط ور :االدوات 
  نثبت القلم فى الثقل بحیث یالمس سن القلم منتصف الشریط الورقى ثم نعلق الثقل  :الخطوات

  فى احد طرفى الزنبرك و نعلق الطرف االخر فى مسمار تعلیق نجذب الثقل السفل ثم نتركة  
  مع لف الشریط الورقى بانتظام 

  تكون خط منحنى على الشریط الورقى یمثل الحركة االھتزازیة :نالحظ  

  نى جیبىحبیانیا بمن الحركة االھتزازیة ثلمت  االستنتاج 
  الحركة التوافقیة البسیطةحركة الثقل ب تسمى  
   ابسط صور الحركة االھتزازیة والتى تعتبر 
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  :سعة االھتزازة  -1
  . الجسم المھتز بعیداً عن موضع سكونھ او استقرارة یحدثھازاحھ ھى أقصى أ

  أ ب       ب أ       أ  حـ      حـ  أ
  سم 20ما معنى أن  سعة اھتزازة جسم : س 

   .سم 20=استقرارة  اى ان قصى إزاحة یصنعھا  الجسم المھتز بعیدا عن موضع سكونھ او
  
  : الكاملة االھتزازة  -2 

  .الجسم المھتزعندما یمر بنقطة ما  في مسار حركتھ مرتین متتالیتین في اتجاه واحد یحدثھا ھي الحركة التي

  : یمكن  كتابة االھتزازة الكاملة ھكذا  

  ب      أ         ج        أ        ب
   بوحدة المتروتقاس  )سعة اھتزازة (متتالیة ازاحات  4 على االھتزازة الكاملة تشمل

   االھتزازة الكاملة¼ = او سعة االھتزازة 
  مقدر سعة االھتزازة × 4= ومنھا المسافة المقطوعة خالل اھتزازة كاملة 

  

  اھتزازات كاملة 3سم احسبى المسافة االفقیة التى یقطعھا البندول خالل  5اذا علمت ان مقدار سعة االھتزازة  مثال
  سم 20=  5×  4= مقدر سعة االھتزازة × 4= كاملة  المسافة المقطوعة خالل اھتزازة

  متر  0.6= سم  60=  20×  3= اھتزازة كاملة  3المسافة المقطوعة خالل 
  
  

  : التردد -3
  ھو عدد االھتزازات الكاملة التى یحدثھا الجسم المھتز فى الثانیة الواحدة

  
  
  
  

  )Hz(الھیرتز -1:  ووحدة قیاس التردد ھى
  ثانیة/ اھتزازة كاملة  -2                                  

            مثــــال 
      احسب تردد البندول ؟, ثواني   10اھتزازة كاملة فى زمن  50بندول بسیط یصنع 

  الحــــــــــــــــــــــــــــــل
       ث/ذ   5     =        50   =     عدد االھتزازات الكاملة=       التـــــردد

  10الزمن بالثواني              

          وحدة قیاس الزمن الدوري ھى الثانیة  لعمل اھتزازة كاملة الالزم ھو الزمن           :الزمن الدوري-4
  

                  
  
  

  ث 2= ماذا یعنى ان الزمن الدوري لجسم مھتز  1س
  ثانیة 2یساوى   لعمل اھتزازة كاملة الالزم الزمن اى ان  - حـ 

  صمم الساعة البندولیة باعتبار ان البندول یتذبذب بتردد ثابت مھما تغیر سعة االھتزازة ملحوظة العالم الھولندى ھیجنز 

  
  

 مفاھیم مرتبطة بالحركة االھتزازیة
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  :العالقة بین التردد والزمن الدورى عالقة عكسیة
  1) = ز(الزمن الدورى × ) ت(التردد   

  علل یزداد الزمن الدورى كلما قل ترددة ؟ 
الدورى یتناسب عكسیا مع التردد او التردد یتناسب عكسیا مع الن الزمن 

  الزمن الدورى 

  الزمن الدورى -2التردد     -1احسب      , اھتزازة فى دقیقتین  2400بندول بسیط یصنع ) 1(مــــــــــــــثال

  الحـــــــــل  
     ث120=  60×  2= الزمن بالثواني  

        ث/ ذ 20=    2400= التردد 
  ث 0.05=      1=  الزمن الدورى                            120   

                                                       20  
  الزمن الدورى -2التردد            -1ثانیة احسبى   0.1اذا كان زمن سعة اھتزازة بندول بسیط ) 2(

  ث0.4 =0.1× 4= زمن اھتزازة كاملة = الزمن الدورى 
  ھرتز 2.5= 0.4÷  1= الزمن الدورى ÷ 1= التردد 

                        

  
  

  : المــــــوجة
  ھي االضطراب الذي ینتقل  و یقوم بنقل الطاقة فى اتجاة انتشارھا 

  :ودورھا فى نقل الطاقة تجربة لتوضیح مفھوم الموجة 
  نھما متساویةنضع قطع من الدومینو على ھیئة صف بحیث تكون المسافة بی

  ندفع اول قطعة دومینو باتجاة باقى القطع 

  حدوث اضطراب یتسبب فى سقوط باقى القطع - 1 :نالحظ 
  وعدم تغیر مواضع قطع الدومینو بعد سقوطھا         

الى )طاقة الحركة (عند دفع قطعة الدومینو االولى تسقط وتنتقل طاقتھا  :التفسیر 
  ى وتنتقل الطاقة الى القطعة الثالثة وھكذا القطعة الثانیة فتسقط ھى االخر

  یستمر انتقال الطاقة خالل قطع الدومینو دون حدوث تغیر مواضعھا بالصف

  ان الموجة ھى االضطراب الذي ینتقل و یقوم بنقل الطاقة فى اتجاة انتشارھا :االستنتاج 

  .في لحظة ما وباتجاه معینالناشئة عن إھتزاز دقائق الوسط  الدوریة  ھى الحركة  الحركة الموجیة
  

  تجربة  لتوضیح مفھوم الحركةالموجیة
    : األدوات 

  شوكة رنانة –عود بخور  مشتعل  –شمعة  –سم  30أنبوبة مجوفة طولھا   

   :   خطواتال
نثبت األنبوبة األفقیة ونضع أمام أحدى فوھتیھا شمعة مشتعلة، وامام  -1

  الفوھة األخرى عود البخور
  كة الرنانة ونقربھا من عود البخور نطرق الشو -2

  یمینا ویسارا أھتزاز لھب الشمعة -1 المالحظة 
  عدم ظھور دخان عود البخور من الطرف االخر لالنبوبة -2              

    عند اھتزاز الشوكة الرنانة تھتز جزیئات الھواء داخل االنبوبة وتقوم بنقل الطاقة الصوتیة الى لھب الشمعة - 1التفسیر 
  الى لھب الشمعة نھا أثناء قیامھا بنقل الطاقة الصوتیةامن مك) دقائق الوسط(و ال تنتقل جزیئات الھواء   - 2          

 الناشئة عن إھتزاز دقائق الوسط في لحظة ما وباتجاه معین الدوریة  ھى الحركة   - :الحركة الموجیة  -1 :االستنتاج  
  .ھو اإلتجاه الذي تسیر فیھ الموجھ    -:لموجةخط إنتشار ا     -2                 
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  : تصنف الموجات حسب 
  )موجات میكانیكیة و موجات كھرومغناطیسیة ( قدرتھا على االنتشار ونقل الطاقة فى الفراغ الى  - 1 
  )ضةموجات طولیة و موجات مستعر(الى  اتجاة اھتزاز جزیئات الوسط بالنسبة التجاة خط انتشار الموجة  -2   

    انواع الموجات حسب :اوال 
  )موجات طولیة و موجات مستعرضة(الى  اتجاة اھتزاز جزیئات الوسط بالنسبة التجاة خط انتشار الموجة

  
  
  

  تجربة لتوضیح الفرق بین الموجات المستعرضة والطولیة 
 شریط ملون   - مسمار تثبیت  - ملف زنبركى  : األدوات 

  ف الحلزونى فى حائل بواسطة مسمار التثبیتنثبت طرف المل -1خطوات  ال
 نربط الشریط الملون فى منتصف الملف الحلزونى - 2            
  حرك الملف ألعلى وألسفل او یمیناً ویساراً عمودیاً على محور الملف  ن  - 3           
       جذب حلقات طرف الملفندفع ون - 4           

  :المالحظة  

  االستنتاج
  

  
  

  

فل او یمیناً ویساراً ك الملف ألعلى وألسیحرعند ت-1
  عمودیاً على محور الملف

  دفع وجذب حلقات طرف الملفعند -2

تتقارب وتتباعد الحلقات دون أن تنتقل من مكانھا مكونة تضاغطات   تعلو وتھبط الحلقات دون أن تنتقل من مكانھا مكونة قمم وقیعان
  وتخلخالت

  تھتز جزیئات الوسط فى  نفس اتجاة  انتشار الموجة  ار الموجة على اتجاه انتش عموديً فى اتجاة تھتز جزیئات الوسط    

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 الموجـــــة الطولیة الموجة المستعرضة

تھتز فیھا جزیئات الوسط فى اتجاه عمودى على اتجاه انتشار 
 الموجة

 تھتز فیھا جزیئات الوسط فى نفس اتجاه انتشار الموجة

  وتتكون من تضاغطات وتخلخالت  قمم وقیعانوتتكون من  

  ھو المسافة بین قمتین متتالیتین  : )ل(والطول الموجى لھا 
  .أو قاعین متتالیین

  

ھو المسافة بین مركزى تضاغطین متتالیین : )ل(والطول الموجى لھا 
  .أو تخلخلین متتالیین

    أعلى نقطةھى اقصى ازاحة لدقائق الوسط العلى او   القمة

    ھو  اقصى  ازاحة لدقائق الوسط السفل او اقل   نقطة :لقاعا

  تزداد فیھا كثافة وضغط الموجة لطولیة ھى المنطقة التى :ضاغط تال

  ھى  المنطقة التى تقل فیھا كثافة وضغط الموجة الطولیة:التخلخل 
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  القمة فى الموجة المستعرضة یقابلھا تضاغط فى الموجة الطولیة :مالحظة 
  والقاع فى الموجة المستعرضة یقابلھا تخلخل فى الموجة الطولیة           

  
  

  ) الجاكوزى(حمامات العالج الطبیعي 
  دائریة موجاتھى  أحواض یتحرك فیھا الماء على شكل 

  یستخدم فیھا الماء الدافئ لفك التشنجات العضلیة   : تھاأھمی 
  لفك التشنجات العصبیة و یستخدم فیھا الماء البارد              

  
  )موجات میكانیكیة و موجات كھرومغناطیسیة ( قدرتھا على االنتشار ونقل الطاقة فى الفراغ الى  -   ثانیا انواع الموجات حسب

  
  ؟  مستعرضة   كھرومغناطیسیة موجات الرادیو موجات:علل 

  النھا تنتشر فى الفراغ غناطیسیة كھروم موجات: 
  ومستعرضة الن جزیئات الوسط تھتز عمودى على اتجاة انتشار الموجة مكونة قمم و قیعان

    ؟ میكانیكیة طولیة  موجات الصوت موجات:علل 
  میكانیكیة النھا تحتاج لوسط مادى تنتقل فیة  موجات

  وجة مكونة تضاغطات و تخلخالتوطولیة الن جزیئات الوسط تھتز فى نفس اتجاة انتشار الم
  ؟  نرى ضوء الشمس وال نسمع صوت االنفجارات الشمسیة علل 

  فى الفراغیمكنھا االنتشار  كھرومغناطیسیة الن الضوء موجات 
  بین الشمس واالرضفى الفراغ  االنتشار ھایمكن المیكانیكیة  موجاتالصوت  اما

  ثھما فى وقت واحد ؟ رغم حدو نرى ضوء البرق قبل سماع صوت الرعد علل 
  فى الھواء میكانیكیةاكبر بكثیر من  سرعة موجات الصوت ال كھرومغناطیسیةسرعة موجات الضوء الالن 

                                                                 
   

  

  
  

  كھرومغناطیسیةالموجات ال  میكانیكیةال الموجات

و انتشارھا  وال یمكن  تحتاج لوسط مادي النتقالھا -1
  ان تنتشر فى الفراغ

اقل بكثیر من الموجات  ةتسیر بسرع -2
  الكھرومغناطیسیة فى االوساط المادیة

  الماء موجاتمستعرضة مثل :  قد تكون  -  3
  الصوت موجاتاو طولیة مثل                  

  ال تحتاج إلى وسط مادي النتقالھا وانتشارھا  -  1
  و یمكن ان تنتشر في الفراغ   
فى الفراغ وتقل  ث/م 8 10×  3=تسیر بسرعة  الضوء  -2

 سرعتھا عند االنتقال فى االوساط المادیة
  فقط موجات مستعرضة جمیعھا   - 3 

  المستخدمة فى اجھزة الرادار الرادیو  موجاتمثل      
  المرئى و موجات االشعة تحت الحمراء الضوء موجاتو    

  الطول الموجى للموجة الطولیة  الطـــــــــول الموجى للموجة المستعرضة

ھو المسافة بین مركزي تضاغطیین متتالین أو تخلخلین متتالین                                                                       المسافة بین قمتین متتالیتین أو قاعین متتالیتین :ھــو 

  
  
  
  

  

  عدد الموجات÷ المسافة =الطول الموجى 
  الفرق بین رقم القمتین او رقم القاعین=الموجات  عدد

  المسافة بین قمة وقاع متتالیین×  2= الطول الموجى 
  

  عدد الموجات÷ المسافة =الطول الموجى 
  الفرق بین رقم التضاغطین او رقم التخلخلین=عدد الموجات 

المسافة بین مركز تضاغط وتخلخل متتالیین×  2= الطول الموجى 
  



    

 

 

    
  االجابة  نى أنماذا یع  

  سم 50اى أن المسافة بین قمتین متتالیتین اوقاعین متتالین   ؟ سم 50الطول الموجى للموجة المستعرضة 

  سم 50اى أن المسافة بین مركزي تضاغطیین متتالین أو تخلخلین متتالین    سم؟ 50الطول الموجى للموجةالطولیة 

  سم 50مسافة بین مركزي تضاغطیین متتالین أو تخلخلین متتالین  ى أن الا      سم ؟50الطول الموجى لموجة صوتیة 

  ؟ ىطول الموجالسم أحسب  20= أذا كانت المسافة بین القمة األولى والخامسة  لموجة مستعرضة 
  سم 5=  4÷  20= عدد الموجات ÷ المسافة = الطول الموجى  

  ؟ ىطول الموجالسم أحسب  45= جة مستعرضة لموالقمة العاشرة ولى واال  أذا كانت المسافة بین القمة
  سم 5=  9÷  45= عدد الموجات ÷ المسافة = الطول الموجى 

  
  
  
.      
.   

  
  

     
    ھى أقصى إزاحة تصل إلیھا جزیئات الوسط المادي بعیداً عن موضع سكونھا

  
  
  
  

  متر 2= سعة الموجة              متر                              4= سعة الموجة                 
  

  2÷ المسافة الراسیة بین قمة وقاع = سعة الموجة 

  ھى المسافة الى تقطعھا الموجة فى الثانیة الواحدة

  
                                 ث  / وتقاس بوحدة م  
  

  مالحظة
  تختلف من وسط ألخرسرعة الموجة ثابتة فى الوسط  الواحد ولكنھا 

  ث/م1850=  فى الخشبث و /م1500= وفى الماءث  /م340= فى الھواءسرعة الصوت 
   فى الثانیة الواحدة  الكاملةھو عدد الموجات   )ت (التردد  -4
  ھو الزمن الالزم لعمل موجة كاملة: ى الزمن الدور -5

 
  
  

  ) ل(الموجى  ھاوطول) ت( ھاترددو)  ع(سرعة الموجة العالقة بین یوضح قانون انتشار االمواج 
  ھى المسافة التى تقطعھا الموجة فى ثانیة واحدة :سرعة انتشار الموجة

  )ل(الطول الموجى   × لكاملة         ا الموجاتعدد =    فى الثانیة الواحدةالمسافة التى تقطعھا الموجة 
  الزمن بالثوانى                                                                                                    

              
  )ل(لموجى  الطول ا  × )               ت(التردد  =                                ) ع(سرعة انتشار الموجة

  
                  ل ×                 ت                  =                                              ع  

  ع

  ل  ت
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   العالقة بین الطول الموجى وكل من التردد وسرعة الموجة

  عالقة عكسیة العالقة بین التردد والطول الموجى عند ثبوت سرعة الموجة  -1
  العالقة بین الطول الموجى وسرعة الموجة عند ثبوت التردد عالقة طردیة -2

   7- 10×  6 متر والطول الموجى للضوء البرتقالى 7- 10× 5اذا علمت ان الطول الموجى للضوء االزرق  مثال
  احسب النسبة بین تردد الضوئین

  
  عند انتقال موجة صوتیة من الھواء الى الماء ؟ تزداد سرعتھا  ماذا یحدث

  اختالف سرعة الموجة عند انتقالھا من وسط الى اخر؟ علل
  بسبب التغیر فى طولھا الموجى مع ثبات ترددھا

  تساوى سرعة انتشار موجات الضوء و موجات الرادیو رغم اختالف ترددھما ؟ علل
  ث/م 8-10×  3الن كالھما موجات كھرومغناطیسیة لھا نفس السرعة فى الفراغ 

  
  
  
  
  :ث احسب /م320ث و  سرعة الموجة /ذ 320طرقت شوكة رنانة ترددھا   -1
   الطول الموجى) 2(الزمن الدورى                ) 1(
  
  :من الشكل المقابل احسب  – 2
  سرعة انتشار الموجة ) 3( الزمن الدورى) 2(       الطول الموجى) 1(
  
  الشكل المقابل یوضح العالقة بین  -3

  اإلزاحة والزمن الذي تستغرقة موجة مستعرضة تمر عبر الماء
    من البیانات آالتیةاحسب: ث / م 20بسرعة  
  الطول الموجى) 3(     رددالت) 2.(   سعة االھتزازة) 1(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
. متر على الترتیب  17,  متر 1.7: إذا كان الطول الموجى ألقصر وأطول موجة على الترتیب یمكن سماعھا ھى -4

  ث ؟/م 340علماً بان سرعة الصوت فى الھواء , احسب أعلى واقل تردد یمكن أن تتأثر بھ االذن 
  
  أحسب : متر 1.7فى الھواء ھیرتز وطولھا الموجى  200أمواج صوتیة ترددھا -5
  سرعة انتشار الموجات الصوتیة فى الھواء         -1
     ث/م 1500الطول الموجى لھذه الموجات عند انتشارھا فى الماء بسرعة  -2
  
  : الشكل المقابل یمثل حركة اھتزازیة لبندول بسیط أختر الحرف الدال على -6
  سعة االھتزازة) 2   ةاھتزازة كامل 3/4اھتزاز البندول بمقدار ) 1
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  مؤثر خارجى یؤثر على األذن فیسبب اإلحساس بالسمع :الصــــوت 
  عندما  تتوقف االجسام عن االھتزاز ینعدم الصوتینشأ الصوت نتیجة  اھتزاز األجسام المحدثة لھ و :نشأة الصوت 

  

  :لما یاتى  علل
  

  االجابة

 ینعدم و)األجنحة (االجسام المحدثة لھ  اھتزاز نتیجةصوت ینشأ الالن   ھ عن الطیرانعند توقف النحلطنین  صوت انعدام  -1
  االھتزازعن  ھاالصوت عند توقف

الن  الصوت ینتشرعلى ھیئة كرات من التضاغطات والتخلخالت مركزھا   یسمع الصوت من جمیع الجھات المحیطة بمصدره -2
  مصدر الصوت

  طولیة ؟موجات الصوت موجات میكانیكیة  -3
  

   تنتقل فیة وسط مادى لالنھا تحتاج  :میكانیكیة
   اتجاة انتشار الموجة نفسفى تھتز فیھا  الوسط  جزیئات الن   :طولیة       

  مكون  تضاغطات و تخلخالت                  

   تنتقل فیة وسط مادى لتحتاج الن الصوت موجات میكانیكیة   ال ینتقل الصوت فى الفراغ  -4

  ث/م 340سرعة الصوت فى الھواء      
  كیلو ھیرتز ؟ 10ث علماً بأن ترددھا /م1500احسب طول موجة صوتیة تنتشر فى ماء البحر بسرعة  2س

  الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  أوالً نحول التردد من الكیلوھیرتز الى ھیرتز

  ھیرتز 4 10= رتز ھی 10000=  1000×  10) = ت(التردد 
          )ل(الطول الموجى × ) ت(التردد ) = ع(سرعة الموجة 

  متر  0.15=            1500=                  
                   10000  

  
  

                                                              

  سمعھا االنسان الى نوعینی تصنف األصوات التى
  الكمانو  ا لناى و الشوكة الرنانة:  ذات تردد منتظم ترتاح لسماعھا االذن  مثل اصوات :  یھنغمات موسیق  -1
   والشاكوش والدراجة البخاریة حفارالصوت ذات تردد غیر منتظم ال ترتاح لسماعھا االذن مثل اصوات  : ضوضاء   -2

  الجھاز العصبى والسمعى لالنسان باضرار بالغة تعرض االنسان للضوضاء بصفة مستمرة؟ یصاب ماذا یحدث عند
  تاخذ شكل التجویف الداخلى لالذن وتصنع من السیلیكون  سدادات االذن

  علل تستخدم سدادات االذن فى االماكن الصاخبة ؟ لحمایة االذن من اثار الضوضاء

  
  لحادة والغلیظةا االصوات ھى الخاصیة التى تمیز بھا االذن بین 

  :حیث ان  تردد ال  :توقف علیھا درجة الصوت یالعوامل التى 
  االصوات الحادة ذات تردد مرتفع و االصوات الغلیظة ذات تردد منخفض

  تردده قلكلما  غلظةكلما زاد ترددة  و یزداد   حدةاى یزداد الصوت 
  علل  صوت المرأة حاد  بینما صوت الرجل  غلیظ ؟ 1س

  صوت الرجل  من) تردد  (اعلى درجة المراة حـ الن صوت 
  
  

ل
ت

ع
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  تجربة توضح مفھوم درجة الصوت

  االستنتاج  المشاھدة  الخطوات  األدوات المستخدمة

شریط من  -كتاب كبیر
  قلمان - )استیك(المطاط 

  

  نربط األستیك حول الكتاب -1
نضع القلمین تحت األستیك بالقرب من  -2

  الطرفین
األستیك على أحد األصابع على  نضع -3

  سم من أحد القلمین10بعد
  باالصبعنحرك األستیك  -4
نكررالعمل السابق مع تغییرطول  -5

  األستیك 

كلما زاد طول الجزء  -1
المھتز قل ترددة و اصبح 

  الصوت  غلیظ 
كلما قل طول الجزء  -2

المھتز زاد  ترددة و اصبح 
  الصوت حاد 

التردد یتناسب عكسیا مع  -3
  ز طول الوتر المھت

ھى  :ان  درجةالصوت-1
الخاصیة التى تمیزبھا األذن 

بین طبقات الصوت الحادة 
  والغلیظة 

تزداد حدة الصوت كلما  -2
  زاد تردده

و تزدادغلظة الصوت  -3
  تردده لكلما ق

  : اكمل ما یاتى 
 ..........غلظة الصوت ......كلما زاد طول عمود الھواء المھتز تزداد 

 ..........حدة الصوت ........ز تزداد كلما قل طول عمود الھواء المھت
  

  فى تعیین تردد نغمة مجھولة   عجلة فلكس سافارتستخدم 
  المراد تعیین ترددھا حتى تالفھا االذن المجھولة نستمع الى النغمة  :الخطوات 

  ندورعجلة فلكس سافار ونجعل صفیحة مرنة تالمس اسنان احد التروس 
  لة للنغمة المجھولة  و نغیر سرعة دوران العجلة حتى نسمع نغمة مماث

  )ن ( و بمعلومیة عدد االسنان ) ز ( و الزمن  ) د ( ثم نحسب عدد الدورات 
  یمكن تعیین تردد النغمة من العالقة  

  
  
  

  
  
  

  دورة فى دقیتین  960أحسب تردد النغمة الموسیقیة المماثلة لتردد نغمة صادرة من عجلة سافار  تدار بسرعة  -1
  سناً ؟ 30أسنان الترس علماً بأن عدد    

  دورة فى الدقیقة ، وبمالمسة أسنان أحد التروس بصفیحة مرنة صدر صوت 300أدیرت عجلة سافار بمعدل  -2
  عدد أسنان الترس ؟ احسبىھیرتز  600تردده      
  

  
  یفةوالضعیة القواالصوات  بین  ھى الخاصیة التى تمیز بھا االذن 

الساقطة عمودیاً على وحدة الصوتیة الطاقة  مقدارتقاس ب: شدة الصوت عند نقطة ما 
  المساحات المحیطة بتلك النقطة فى الثانیة الواحدة

  
  الدیسیبل  او مستوى شدة الصوتشدة  الضوضاء  حدة قیاس و  2م/ وات  :وحدة قیاس شدة الصوت  

  



    

 

 10

    
    

  
  
  
  

   و تلك النقطة مصدر الصوت بین المسافة سیاً مع مربعشدة الصوت عند نقطة ما  تتناسب عك -:   قانون التربیع العكسي فى الصوت

  االجابة  :علل لما یاتى 

  واالذنشدة الصوت تتناسب عكسیاً مع مربع المسافة بین مصدر الصوت الن   یقل صوت سیارة االسعاف و ھى تبتعد  -1

یفضل الجلوس فى الصفوف االمامیة عن الخلفیة فى  -2
  قاعة المحاضرات 

  واالذنتتناسب عكسیاً مع مربع المسافة بین مصدر الصوت شدة الصوت الن 

بین مصدر  اذا زادت المسافة عللرب شدة الصوتل قت -3
  للضعف  الصوت و االذن 

  واالذنشدة الصوت تتناسب عكسیاً مع مربع المسافة بین مصدر الصوت الن 

  عللرب صوتشدة الل قت ماذا یحدث اذا زادت المسافة للضعف بالنسبة لشدة الصوت ؟

  
  

  شدة الصوت تتناسب تناسبا  طردیاً مع مربع سعة األھتزاز ة  
  ؟ علل تضعف شدة الصوت الى الربع عندما تقل سعة االھتزازة الى النصف

  شدة الصوت تتناسب تناسبا  طردیاً مع مربع سعة األھتزاز ة  الن 

   ت ؟تضعف شدة الصوت الناشئ عن اھتزاز طرف مسطرة بمرور الوق علل س 
  شدة الصوت تتناسب طردیاً مع مربع سعة االھتزازةالن سعة االھتزازة تقل بمرور الوقت و -حـ 

  س فى الشكل المقابل موجتین صوتیتین قارن بینھما من حیث 
  
  
  
  
  ...................غلیظ) .......ب ........( حاد            ) ......أ ) ( التردد ( الدرجة -1
  .................ضعیف)........ب .............( قوى)............أ (         الشدة       -2

  شدة الصوت تناسباً طردیاً مع مساحة السطح المھتز
 

   شدة الصوتعلى  المھتزمساحة السطح اثر وضح ینشاط 
   صندوق خشبى رنان –تلیفون محمول  :األدوات  
  ى التلیفون المحمول ل خاصیة االھتزاز فغنش -1:    خطوات ال
  نحمل التلیفون المحمول على كفة الید ونالحظ ماذا یحدث  -2
   )فارغ ( نكرر العمل السابق بوضع التلیفون المحمول على صندوق خشبى رنان  -3

  تزداد شدة الصوت فى حالة الصندوق الخشبى أكثر منھ فى حالة وضعھ على كفة  الید  المالحظة
  وما بداخلھ من ھواء یعمل على زیادة مساحة السطح المھتز  الصندوق الرنانلتفسیر ا

  تتناسب شدة الصوت تناسباً طردیاً مع مساحة السطح المھتز  :  واالستنتاج 

  االجابة  علل لما یاتى

  تزداد شدة الصوت عند و ضع تلیفون محمول یعمل     
  بخاصیة االھتزاز على صندوق خشبى  فارغ ؟    

  

   السطح المھتزبسبب زیادة مساحة 
  و شدة الصوت تناسباً طردیاً مع مساحة السطح المھتز

مساحة  الن عند اھتزاز االوتار تھتز الصنادیق الخشبیة فتزداد   تثبت االوتار فى االالت الموسیقیةعلى صنادیق خشبیة مجوفة
و شدة الصوت تناسباً طردیاً مع مساحة السطح   السطح المھتز

  المھتز

  : ماالعوامل التى تتوقف علیھا شدة الصوت عند نقطة 
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  تتناسب تناسباً طردیاً مع كثافة الوسط الذى ینتقل فیھ الصوت شدة الصوت
  شدة الصوت  و كثافة الوسط اثروضح ینشاط 

  منبھ  –ناقوس زجاجي  –مخلخلة ھواء  : األدوات 

  نبھ على مخلخلة الھواء ، ونغطیھ بالناقوس الزجاجيمنضع ال -1 : خطوات ال
  ناقوس الزجاجى ثم نفرغ جزءاً من ھواء ال -2                

  عند تفریغ الناقوس من الھواء تقل شدة الصوت تدریجیاً حتى ینعدم المالحظة
   الن كثافة الھواء تقل

  شدة الصوت تتناسب تناسباً طردیاً مع كثافة الوسط الذى ینتقل فیھ الصوتاالستنتاج 

  ؟الھواء فىالصوت المنتقل من شدة  فى  ثانى اكسید الكربون اكبر المنتقل علل  الصوت 
  شدة الصوت تتناسب تناسباً طردیاً مع كثافة الوسط الذى ینتقل فیھ الصوت الن كثافة ثانى اكسید الكربون اكبر من كثافة الھواء و

  
  

  تزداد شدة الصوت عندما یكون الصوت  فى نفس اتجاه الریاح و تضعف شدتھ عندما یكون  فى عكس اتجاه الریاح

  
  
  

  طبیعة مصدرھا ھى الخاصیة التى تمیز بھا االذن االصوات  من حیث
  الشدة و الدرجة  حتى لوكانت متساویة  فى 

  :... انواع النغمات الصادرة من االجسام المھتزة
   نغمة اساسیة ھى نغمة بسیطة نقیة مثل النغمة الصادرة عن اھتزاز شوكة رنانة - 1
  مصحوبة بنغمات  توافقیة سیة نغمة اسا ھىنغمة مركبة  -2
  كما فى البیانو والكمان  نغمة مركبة =  توافقیة اتنغم+  اساسیةنغمة  

  : النغمات التوافقیة 
  الصوت ھى نغمات مصاحبة للنغمات األساسیة اقل منھا فى الشدة وأعلى منھا فى الدرجة وتختلف بإختالف طبیعة مصدر

  االجابة  علل لما یاتى

یانو عن صوت الكمان حتى ولو اتفقا اختالف صوت الب
  فى الشدة و الدرجة

االساسیة  اتمصاحبة للنغمالتوافقیة ال اتنغمبسبب اختالف ال
  الصادرة من كل منھما

االساسیة  اتمصاحبة للنغمالتوافقیة ال اتنغمبسبب اختالف ال  یمكن التمیز بین صوتین لھما نفس الشدة والدرجة ؟
  الصادرة من كل منھما

   
  

  سمعیة) دون (موجات تحت  -1
  

  موجات فوق سمعیة 3  موجات سمعیة -2
  

  ھى موجات صوتیة ذات تردد منخفض   
  ھیرتز 20التي یقل ترددھا عن و 

  

  20ھى موجات ترددھا بین  
  كیلو ھیرتز 20: ھیرتز

ھى موجات صوتیة ذات تردد مرتفع  و التى یزید 
  كیلو ھیرتز 20ترددھا عن 

  ال تستطیع االذن البشریة سماعھا  تستطیع االذن البشریة سماعھا  ن البشریة سماعھاال تستطیع االذ

المصاحبة  االصوات :مثـــــــل 
  سقوط األمطار قبللھبوب العواصف 

االصوات التى   :مثـــــــل 
  البشریةتسمعھا االذن 

  - : الصادرة من  االصوات  :مثـــــــل 
ت مثل بعض الحیواناو -2جھاز السونار   -1
    ش فیفین و الخفاالالد
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  االجابة  علل لما یاتى

 الصادرة منصوات األ بعضال یستطیع االنسان سماع 
  ؟ او الخفافیش فینالالد

ال تسمع االصوات التى أذن اإلنسان النھا تصدر موجات فوق سمعسة و
  كیلو ھیرتز20یزید ترددھا عن 

كیلو  20ھرتز او اكبر من  20الصوات قد یكون اقل من الن تردد ھذة ا  عدم سماع صوت جسم رغم اھتزازة 
  فال تتاثر بھا االذن البشریة ھرتز

الن مدى االصوات التى یصدرھا االنسان تقع فى نطاق مدى االصوات   سماع كل االصوات التى یصدرھا االنسان تستطیع الكالب 
  التى تسمعھا الكالب 

ل ال یسمع االنسان موجات جھاز السونار عند عم
  الفحوصات الطبیة

  الف ھرتز  20النة یصدر موجات فوق سمعیة یزید ترددھا عن 

  : تستخدم فى :  استخدامات  الموجات فوق السمعیة 
  تفتیت حصوات لكلى والحالب دون إجراء عملیات جراحیة -1
  الكشف عن  تضخم البروستاتا و  األورام السرطانیة بواسطة جھاز السونار -2
  جھاز السونارجنس الجنین وحالتة الصحیة قبل الوالدة بواسطة  الكشف عن  -3
  الكشف عن األلغام األرضیة -4

  )علل ( تعقیم المواد الغذائیة والماء واللبن  -5
  الن الموجات فوق السمعیة تمتاز بالقضاء على البكتریا  ووقف نشاط الفیروسات -حـ 

  
  
  

   

  نانومتر 700:  380بین الموجیةاطوالھا تتراوح ھو موجات كھرومغناطیسیة  ئى الضوء المر 
   احد مكونات الطیف الكھرومغناطیسى ویعتبر الضوء المرئى

  ھو طیف یشمل كل الموجات الكھرومغناطیسیة: الطیف الكھرومغناطیسى 
  ث/م 810× 3=  المسافة التي یقطعھا الضوء في الثانیة الواحدةھو:سرعة الضوء 

  
  تجربة توضح تحلیل الضوء االبیض 

مصدرا للضوء االبیض كاشعة  یواجة)  (CDرص مدمج نجعل السطح الالمع لق :خطوات ال
   الشمس 

نتیجة لتحلیل على وجة القرص الالمع الوان الطیف السبعة نشاھد  :واالستنتاج المالحظة 
  الضوء االبیض

  الوان تسمى الوان الطیف 7من یعتبر ضوء الشمس ضوء مركب ؟ النة یتكون  علل
  
  
  
  لضوء االبیض الى سبعة الوانایستخدم المنشور الثالثى فى تحلیل  
  الطول الموجى والتردد وزاویة االنحراف وتختلف فىالسرعة  تتفق فى تسمى الوان الطیف 

  
   
  
  
  
  
  

  )   یساوى الواحد  – اكبر من الواحد – اقل من الواحد الصحیح(خارج قسمة تردد الضوء االحمر على تردد الضوء البنفسجى

  ة اكبر طول موجى فیراة السائقین من بعید فتقفالن علل یستخدم الضوء االحمر فى اشارة المرور قف ؟

  الضوء البنفسجي  الضوء األحمر

  اقلھا طول موجى و  اكبرھا طول موجى

  أكبرھا تردداً وانحرافاً وطاقة    رافاً و طاقةاقلھا تردداً وانحو

  أقربھا لقاعدة المنشور  أقربھا لرأس المنشورو
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  : م  1900العالم ماكس بالنك اثبت 

  موجة الضوء تتكون من كمات من الطاقة تعرف بالفوتونات  ان -1
  ھو كمات الطاقة المكونة للضوء الفوتون    
  تردد الفوتون× ) ثابت بالنك ( مقدار ثابت = طاقة الفوتون  -  2

  )ة  تموجتردد ( ةون تتناسب طردیا مع ترددطاقة الفوت اذا  
   .س علل طاقة فوتون الضوء االحمر أقل من طاقة فوتون الضوء البنفسجى ؟ 

  و الطاقة تتناسب طردیا مع التردد الن تردد الضوء االحمر اقل من تردد الضوء البنفسجى -حـ 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ذیة الضوء خاللھا  الىتنقسم األوساط المادیة تبعاً لقدرتھا على نفا - 1 

  قل نفاذ الضوء خاللھكلما زاد سمك الوسط الشفاف ی -2 
  نھر النیل بالرغم ان الماء وسط شفافعدم رؤیة االسماك الموجودة بالقرب من قاع علل س 
  قل نفاذ الضوء خاللھكلما زاد سمك الوسط الشفاف یالنة  -حـ 

  علل عدم رؤیة الشوائب التى قد توجد فى العسل االسود ؟ 
  ال یسمح بنفاذ الضوء خاللة   الن العسل االسود وسط معتم 

  

  
  فة على ھیئة حزم ضوئیة یمكن التحكم فى سمكھالضوء یسیر فى خطوط مستقیمة فى االوساط المادیة الشفا

  وضح انتقال الضوء فى خطوط مستقیمة تجربة ت

   قلم ضوئي –لوح من الورق األبیض  –قطع صلصال  –كروت من الورق المقوي  4 :األدوات 

  نصنع ثقباً جانبیاً فى ثالث كروت مختلفة السمك    -1 :خطوات ال
  على استقامة واحدة نثبت الكروت األربعة بالصلصال على لوح الورق األبیض  على أن تكون الثقوب -2
  )أ(نوجھ ضوء القلم الضوئي إلى ثقب الكرت  -3

  یمر الضوء من الثقب على شكل خط مستقیم  -1المالحظة 
  تقل مساحة البقعة الضوئیة المتكونة على الكروت كلما قلت مساحة  الثقب -2
  یساراً ) ب(عند تحریك الكارت ) حـ (ال تتكون بقعة ضوئیة على الكارت  -3

  خطوط مستقیمة فى االوساط المادیة الشفافة  على ھیئة الضوء  ینتقل االستنتاج 
  ایمكن التحكم فى سمكھ  

  وسط معتم  -3  وسط شبة شفاف  -2  وسط شفاف -1

  خاللھ  یسمح بنفاذ الضوء
  فترى االجسام الموجودة خلفة واضحة 

)                                         الھواء و الماء النقى ( مثل  

  یسمح بنفاذ جزء من الضوء ویمتص الجزء االخر
  ودة خلفة غیر واضحة فترى االجسام الموج  
  مثل الزجاج المصنفر             

  ال یسمح بنفاذ الضوء خاللة
  فال ترى االجسام الموجودة خلفة  

             والعسل االسود واللبن جرشمثل ورق ال
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  ھى كمیة الضوء الساقطة عمودیاً على وحدة المساحات من السطح فى الثانیة الواحدة
  : ع العكسى فى الضوء قانون التربی

  مصدر الضوء و السطحعكسیاً مع مربع المسافة بین تناسبا شدة استضاءة السطح تتناسب 
  علل عند زیادة المسافة بین مصدر الضوء و السطح للضعف تقل شدة االستضاءة للربع

  مصدر الضوء و السطحستضاءة تتناسب عكسیاً مع مربع المسافة بین الشدة االن  
  جابة الصحیحة من بین األقواسس أختار اإل

  تساوى الوحدة) A(إذا كانت شدة استضاءة السطح عند النقطة   
  

  أختر من القیم اآلتیة 
  

  )D  ( ،)C  ( ، )B(ما یناسب شدة االستضاءة  عند النقاط 

  
  

  

  
  
  

  
  
  

  عندما تقابل سطًح عاكسجھة سقوطھا ھو ارتداد موجات الضوء إلى نفس 
  

  تيعلل لما یأ 1س
  ؟ المعتمةلألجسام   لتكون ظال -1

  یسیر فى خطوط مستقیمة ة  ومعتمالال ینفذ خالل االجسام الضوء الن  -حـ 

  تكون صور مقلوبة لألشجار والمباني على الطریق عند سقوط األمطار؟   -2
  وذلك بسبب انعكاس الضوء   -حـ 

  
  أنواع انعكاس الضوء

  المنتظم االنعكاس غیر -2  االنعكاس المنتظم -1

ھو ارتداد  األشعة الضوئیة فى اتجاه واحد عندما تسقط  -1
  على سطح مصقول 

المراة المستویة  و شریحة من : سطح مصقول مثل  -2
  و لوح من االستانلس) الفویل ( االلومنیوم الرقیق 

  وینطبق قانونا االنعكاس علیة -3
  

      
  

ندما تسقط ھو ارتداد  األشعة الضوئیة فى عدة اتجاھات ع -1
  على سطح خشن 

  جاكیت صوف -قطعة من الجلد –سطح ورق الشجر : مثل  -2
  ینطبق قانونا االنعكاس علیةال و -3
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  االنعكاس زاویة = زاویة السقوط  :القانون االول   
وط تقع جمیعھا فى مستوى الشعاع الضوئى الساقط والشعاع الضوئى المنعكس والعمودالمقام من نقطة السق :القانون الثانى

  واحدعمودى على السطح العاكس
  علل الشعاع الضوئي الساقط عمودیا على السطح العاكس ً ینعكس على نفسھ ؟  

  الن زاویة السقوط تساوى زاویة االنعكاس تساوى صفر –حـ  
  ثانيس و ضحى  بالتجربة أن الضوء یعتمد فى انعكاسھ على قانونا االنعكاس فى الضوء األول وال

  
  
  
   :الشعاع الساقط   -1

  ة عند نقطة السقوطویالمس  على السطح العاكسیمثل اتجاة انتشارالموجة الضوئیة الساقطة  ھو خط مستقیم 

  
   :الشعاع المنعكس  -2

  ویالمسة عند نقطة السقوط  السطح العاكس یمثل اتجاة انتشارالموجة الضوئیة المرتدة عن ھو خط مستقیم 

  
  :زاویة السقوط     -3
  ھي الزاویة المحصورة بین الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس 
  

   االنعكاس زاویة -4
  ھي الزاویة المحصورة بین الشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس 
  

  ؟ º 50ما معنى ان زاویة سقوط شعاع ضوئي   -س 
  º 50= اى إن الزاویة المحصورة بین الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام من نقطة السقوط 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االستنتاج  المشاھدة  الخطوات  األدوات المستخدمة

 -منقلة -مرآة مستویة
  قلم لیزر

  

نضع المنقلة بحیث تكون  -1
  عمودیة على مرآة المستویة

نسقط ضوء من قلم  -2
  اللیزربزاویة معینة 

نقیس زاویة السقوط وزاویة  -3
  االنعكاس بالمنقلة

نكررالعمل السابق مع  -4
  فى كل مرة  تغییرزاویةالسقوط

ثم نجعل مستوى المرآة یمیل  -5
على مستوى المنقلة بحیث ال 

  یكونا متعامدین

زاویة =  زاویة السقوط  -1
  االنعكاس دائماً  

الیرى الشعاع المنعكس  -2
عندما یكون مستوى المرآة 

  والمنقلة غیر متعامدان 

  :ینعكس الضوء وفقا لقانونین ھما
  : القانون األول

  زاویةاالنعكاس=زاویة السقوط 
الشعاع الضوئى  :القانون الثانى

الساقط والشعاع الضوئى المنعكس 
والعمودالمقام من نقطة السقوط تقع 

جمیعھا فى مستوى واحدعمودى 
  على السطح العاكس
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  الضوءنشاط یبین انكسار 

  
  
  

  
  تختلف سرعة الضوء من وسط الى اخر حسب الكثافة الضوئیة 
  كس صحیحكلما زادت الكثافة الضوئیة للوسط تقل سرعة الضوء خاللة والع

   تلفة فى الكثافة الضوئیةخط مادیة  شفافة ماوسامثلة ال
  الھواء> الماء > الزجاج :  من حیث الكثافة الضوئیة  -1   

  الھواء< الماء < الزجاج : من حیث سرعة الضوء    -2
  
  

  االستنتاج  المالحظة   الخطوات  األدوات 

  متوازى مستطیالت زجاجى
مسطرة  منقلة  -قلم -بیضاء ورقة 

  قلم لیزر –
  

نضع متوازى المستطیالت  -1
على الورقة ونحدد محیطة 

  بالقلم و المسطرة 
نسقط شعاع من قلم  -2

اللیزرعلى وجھ متوازى 
  المستطیالت ونحددمساره 

لشعاع ثم  نحددمسارا -3
  الخارج

ثم نرفع متوازى  -4
المستطیالت ونقوم بتوصیل 
  مسارالشعاع الساقط بالخارج

  : نالحظ 
انكسار  الشعاع  -1

الضوئى الساقط عندما 
ینتقل من الھواء الى 

  الزجاج أو العكس 
زاویةالسقوط التساوى  -2

  زاویة االنكسار
زاویة = زاویة السقوط  -3

  الخروج

ینكسرالضوء عندما 
  ل ینتق

مائال من وسط شفاف 
  الى

وسط آخر شفاف   
یختلف عنھ فى الكثافة 

  الضوئیة

  من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر یختلف عنة فى الكثافة الضوئیةمائال ھو تغیر مسار الضوء عندما ینتقل   :انكسار الضوء -1

  لعمود المقام من نقطة السقوط على السطح الفاصلھي الزاویة المحصورة بین الشعاع الضوئي الساقط  وا     زاویة السقوط -2

  ي الزاویة المحصورة بین الشعاع الضوئي المنكسر والعمود المقام  من نقطة السقوط على السطح الفاصلھ     زاویة االنكسار -  3

  ن نقطة الخروج على السطح الفاصلالزاویة الحادة المحصورة بین مسارالشعاع الضوئي الخارج والعمود المقام م ھي     زاویة الخروج  -  4

  ھى قدرة الوسط الشفاف على كسر االشعة الضوئیة وتختلف من وسط الخر تبعا الختالف سرعة الضوء      الكثافة الضوئیة   -5

  القانون الثالث   القانون الثاني  القانون األول 

عند انتقال شعاع ضوئي من وسط 
كالھواء إلي  ل  كثافة ضوئیةأقشفاف  

  كالزجاج وسط شفاف أكبر كثافة ضوئیة

عند انتقال شعاع ضوئي من وسط 
كالزجاج إلي  أكبر كثافة ضوئیةشفاف  

  كالھواء أقل كثافة ضوئیة وسط شفاف

الشعاع الضوئى الساقط  عمودیا على 
  السطح الفاصل

ینفذ على استقامتھ دون أن یعاني اى     اً عن العمود المقامفإنھ ینكسر مبتعد  فإنھ ینكسر مقترباً من العمود المقام
  انكسارا 

زاویة > وبالتالى زاویة السقوط 
  االنكسار

زاویة < زاویة السقوط  وبالتالى
= زاویة االنكسار =  الن زاویة السقوط   النكسارا

  صفر

  
  
  
  
  

    

  الضوء بانكسار  مرتبطةمفاھیم 



    

 

 

    
    

  

  
  
  

  

  
  

  )ن(لمطلق للوسط معامل االنكسار ا
  ھو النسبة بین سرعة الضوء فى الھواء وسرعتة فى ھذا الوسط الشفاف

  ؟  1.33= ما ذا یعنى  أن  معمل االنكسار المطلق للماء  - 1 
   1.33= سرعھ الضوء  فى الماء   واى ان النسبة بین سرعة الضوء فى الھواء   
  لواحد الصحیح ؟علل  معامل االنكسار المطلق دائماً اكبر من ا.  - 2 

  الن سرعة الضوء فى الھواء اكبر من سرعة الضوء فى اى وسط شفاف أخر    
  

   -: الوسط الذى معامل انكسارة المطلق كبیر تكون  ملحوظة 
  )اى قدرتةعلى كسر الضوء المار فیة كبیرة (كثافتة الضوئیة كبیرة 

 وسرعة الضوء المار فیة صغیرة 
  
  

  ؟لضوء اكبر من قدرة الزجاج قدرة الماس على كسر ا علل
  الن معامل االنكسار المطلق للماس اكبر من معامل االنكسار المطلق للزجاج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
  
  
  
  

  االجابة  یاتى علل لما

  بسبب اختالف سرعة الضوء فى الھواء عن سرعة الضوء فى الزجاج  ھواء الى الزجاج؟ینكسر الضوء عند انتقالة مائال من ال

تتغیر سرعة الضوء عند انتقالة مائال من وسط شفاف الى  
  وسط شفاف اخر ؟

  نتیجة للتغیر الحادث فى الطول الموجى للضوء مع ثبات ترددة

المحصورة بین الشعاع الضوئي المنكسر والعمود المقام  اى أن الزاویة  ؟ º 70زاویة انكسار شعاع ضوئي   ماذا یعنى ان

  º 70= من نقطة السقوط على السطح الفاصل 

 º 40= الخروج فى المنشور الثالثي  زاویة  ماذا یعنى ان
  ؟

ان  الزاویة المحصورة بین الشعاع الضوئي الخارج والعمود المقام من 
  º 40= نقطة الخروج 
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  الصحراویة وقت الظھیرة الطرقھى ظاھرة طبیعیة تحدث في  : ظاھرة السراب 
  مائى وكأنھا مقلوبة علي مسطح وتبدو فیھا األجسام علي جانبي الطریق 

  ؟ حدوث ظاھرة السراب فى المناطق الصحراویة وقت الظھیرة  علل
  بسبب حدوث انعكاس وانكسار للضوء فى طبقات الھواء المختلفة فى درجة الحرارة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ھناك عملیات حیویة ھدفھا استمرار حیاة الكائن الحى مثل التغذیة والتنفس والحركة
  وقف علیھا حیاة الكائن الحىوال تت وحمایتة من االنقراض  الكائن الحى باستثناء عملیة التكاثر التى تھدف الى استمرار نوع

  

   :عملیة التكاثر 
  وحمایتة من االنقراض وذلك بانتاج افراد جدیدة من نفس النوع  الكائن الحى ھى عملیة حیویة ھدفھا استمرار نوع
  
  
  

  تنشأ الزھرة من برعم زھرى یخرج عادة من أبط ورقة تعرف بالقنابة -1 

  الذى تنشا منة الزھرة ابطھا  البرعم الزھرىھى ورقة نباتیة خضراء یخرج من  :القنابة 
  )المحور(یحملھا الساق التى  ھى مجموعة االزھار :النورة 

  

  

  

  رؤیة األجسام فى غیر مواضعھا الحقیقیة -  2  رؤیة األجسام فى غیر أشكالھا الطبیعیة -  1
  

ماء ال فى  القلم عند النظر للجزء المغمور منعلل 
   كأنھ مكسور ؟ و یبدو
الن االشعة الضوئیة الصادرة من الجزء المغمور -حـ 

فى الماء تنكسر مبتعدة عن العمود المقام فترى العین 
  امتدادات االشعة المنكسرة المكونة لصورة القلم

  
  
  
  

                        
  
  

  وضعھا الحقیقى مفى موضع  اعلى من  السمكة فى الماء علل تبدو
عة الضوئیة الصادرة من السمكة تنكسر مبتعدة عن العمود الن االش

  المقام فترى العین امتدادات االشعة المنكسرة المكونة لصورة السمكة

  وضعھا الحقیقىمعلل تبدو  قطعة نقود فى كوب بھ ماء  اعلى من    
الن االشعة الضوئیة الصادرة من قطعة النقود تنكسر مبتعدة عن العمود 

العین امتدادات االشعة المنكسرة المكونة لصورة  قطعة المقام فترى 
  النقود
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  تركیب الزھرة النموزجیة:  اوال
  
  
  
  
  
  
  

  یحملھا جزء منتفخ من الزھرة یسمى التخت  اربع محیطات زھریة تحتوى علىھى الزھرة التى  :الزھرة النموزجیة 

   الزھرة تترتب علیة المحیطات الزھریة في نھایة عنق تفخ منھو جزء  :التخت  
  و المحیطات الزھریة ھى الكاس و التویج و الطلع و المتاع

  المتــــاع -4  الطلــــع -3  التویـــــج -2  الكــــــأس -1

  أوراقة  خضراء
  تسمى سبالت  

  

  أوراقة  ملونةً 
 تسمى بتالت 
  
  
  

ھو عضو التذكیر فى الزھرة و  
  ن من مجموعھ اسدیة یتكو

  من خیط و متك  تتكونو السداة 
  
  
  على حبوب اللقاحالمتك یحتوى و
  

ھو عضو  التأنیث فى الزھرة و 
  یتكون من مجموعة كر ابل 

و الكربلة تشبة القارورة و تتركب  
  من  میسم و قلم و مبیض 

  
  ویحتوى المبیض على البویضات 

  )بویضة واحدة أو أكثر ( 
  

  :وظیفتھ 
ة أجزاء الزھرة الداخلیة حمای

  وخاصة قبل تفتحھا

  :وظیفتھ 
جذب الحشرات للزھرة   

  وحمایة أعضاء التكاثر

  : وظیفتھ 
  تكوین حبوب اللقاح

  

  : وظیقة المتاع
  تكوین البویضات 

  المتك یتكون من فصان بكل منھما حجرتان تحتوى على حبوب اللقاح(خیط ومتك : یتركب من :  تركیب السداة
  تختلف االزھار عن بعضھا من حیث انفصال والتحام السبالت والبتالت   -1ھامةملحوظة 

  سبالت منفصلة 4بتالت و 4مثل زھرة المنثور تتكون من  تكون منفصلة  في معظم األزھاروالسبالت  البتالت 
  سبالت ملتحمة 4بتالت و 4تتكون من  في زھرة نبات البیتونیا اما
  
  
  
  

  : لجنس الى تنقسم االزھار من حیث ا

   )الجنس وحیدة(زھرة مذكرة    )الجنس  وحیدة(  زھرة مؤنثة    )ثنائیة الجنس ( زھرة خنثى 

  محیطات زھریة  4تحتوى على 
  الكاس و التویج و الطلع و المتاع   
  

  محیطات زھریة  3تحتوى على 
  الكاس و التویج و المتاع  

  محیطات زھریة  3تحتوى على 
  و الطلع الكاس و التویج   
  

      

وعباد الشمس  المنثوروالبتونیا والتیولیب  مثل
  القطن والكتان والبسلة والورد البلدى

  القرعلنخیل و الذرة و ا         مثل 
  

   
  



    

 

 

    
    

  
  
  

  عن طریق ااالجزاء الخضریة:  تكاثر ال جنسى - 2    عن طریق االزھار:  تكاثر جنسى -1 :التكاثر فى النبات نوعان 
  االزھارھى النباتات التى تتكاثر عن طریق : الزھریة النباتات 

  الثمار داخل البذورحیث تنمو مكونة  ھى عضو التكاثر التزاوجى في النباتات الزھریة :الزھـــرة     
  الثمار  داخل البذوراعضاء التكاثرالتى تقوم بتكوین ن یلتكو اوراقھا ساق قصیرة تحورت   عبارة عنھى و              

  
  
  

  التلقیح و االخصاب : تتم عملیة التكاثر الجنسى فى النباتات  الزھریة  على خطوتین ھما   
                                                                           

  
  

  الكرابل میاسم الىاالسدیة ك وھو انتقال حبوب اللقاح من مت
  لقاح تحتوى على حبوب اللقاحأربعة أكیاس   :یتكون متك الزھرة من 

  الجراء  حبوب اللقاحمنة عندما تنضج حبوب اللقاح ینشق المتك طولیاً وتتطایر 
   عملیة التلقیح الزھرى 

  
 

  
  
 

  االجابة  علل لما یاتى

  فى وقت واحدتنضج المتوك والمیاسم الن   التلقیح فى نبات الكتان ذاتیا  

  بعد اتمام عملیة اإلخصابالن ازھارة ال تتفتح اال  ذاتیا لشعیرالتلقیح فى نبات ا 

  وحیدة الجنسالن ازھارة   التلقیح فى نبات الذرة خلطیا

  المتوك والمیاسم فى وقت واحد لعدم نضج  التلقیح فى نبات عباد الشمس خلطیا

  
  ماذا یحدث عند نضج مبیض الزھرة بعد عملیة االخصاب ؟ یحدث تلقیح خلطى

  
  
  
  

  التقیح الخلطى  -2  التقلیح الذاتي  -1

ھو انتقال حبوب اللقاح من متك زھرة الى میسم نفس الزھرة 
  او الى زھرة اخرى  على نفس النبات

تقال حبوب اللقاح من متك زھرة الى میسم زھرة أخرى على ھو ان
  نبات اخر  من نفس النوع

  
  
  
  

  

  اسباب حدوثة
  الكتان   مثل المتوك والمیاسم فى وقت واحد نضج -1
  لشعیرمثل ا بعد اتمام عملیة اإلخصاباالزھاراالتتفتح عدم  -2

  اسباب حدوثة
  عباد الشمسل مث المتوك والمیاسم فى وقت واحد عدم نضج  -1
  الذرة مثل   وحیدة الجنسان تكون الزھرة  -2

 لجنسيأوالً التكاثر ا
 :  

  انواع التلقیح الزھرى
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  مرض یصیب بعض االشخاص الذین لدیھم حساسیة للغبار المحمل بحبوب اللقاح :مرض حمى القش 
  التھاب اغشیة االنف والعطس والدمع المستمرین :اعراضة 

  
  

  اة حبة اللقاح المذكرة مع نواة البیضة المؤنثة لتكوین الزیجوتھو اندماج نو
 )البیضة (الخلیة المؤنثة  مع نواة  )حبة اللقاح(الخلیة المذكرة اندماج نواة الخلیة الناتجة من  الزیجوت 

  اللقاح وب تجربة توضح كیفیة انبات حب

  على شریحة زجاجیة  مخففنضع قطرة من محلول سكري  -1  :الخطوات
  ثم نغطیھا بغطاء شریحة زجاجیة ثم نضع علیھا حبوب لقاح  
  نكررالخطوة السابقة مع استبدال قطرة المحلول السكرى بقطرة ماء -2
      دقیقة 30فى مكان دافئ لمدة نضع الشریحتین  -3
  نفحص الشریحتین تحت المیكروسكوب  -4

   أنبوبھ مكونةفى المحلول السكري الموضوعة حبوب اللقاح  انباتالمالحظة  
  الماء فىالموضوعة حبوب اللقاح  عدم انبات و لقاح  

  فر وسط غذائى مناسب كالمحلول السكرى المخففاتنبت حبوب اللقاح عند تو: االستنتاج

  
  انویة ذكریة 10 حبات لقاح ؟ 5ما عدد االنویة الذكریة الناتجة من انبات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التلقیح الصناعى    التلقیح عن طریق الھواء او الریاح        :رات التلقیح عن طریق الحش

  : یحدث فى االزھا ر
  الملونة ذات الروائح الذكیة-1
  لجذب الحشرات الیھا)  علل(  
وحبوب لقاح  لزجة أو خشنة   -2
  لحشرات ا حتى تلتصق بأجسام) علل(
  

  : یحدث فى االزھا ر
  الھواء بحركة ھاتفتح لیسھل )علل (ذات المتوك المدالة  -1
  حتى تلتقط حبوب اللقاح) علل(والمیاسم الریشیة اللزجة -2
  ) علل ( التى تنتج أعداد ھائلة من حبوب اللقاح  -  3
  لتعویض المفقود منھا  فى الجو  
  ) علل(تنتج حبوب لقاح خفیفة وجافة -4

  بالتیارات الھوائیة لمسافات بعیدة  لیسھل حملھا 

دث ھو التلقیح الذى یح
  بواسطة اإلنسان 

  نبات النخیل  : مثال  
حیث یقوم البستاني بنثر 

حبوب اللقاح على االزھار 
  المؤنثة

  
  

  

  

  

 طرق  التلقیح الخلطى

 



    

 

 

    
    

  
    ىعملیة االخصاب الزھر خطوات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   علل ثمرة الزیتون و الخوخ تحتوى على بذرة و احدة ؟
  ب یتحول المبیض الى ثمرة و البویضة الى بذرةو بعد االخصاالن المبیض یحتوى على بویضة واحدة 

  علل ثمرة الفول و البسلة تحتوى على اكثر من بذرة ؟ 
  و بعد االخصاب یتحول المبیض الى ثمرة و البویضة الى بذرةالن المبیض یحتوى على اكثر من  بویضة  

  
  
  
  

   :كاثر الخضرى تستطیع بعض النباتات أن تتكاثر دون  الحاجة الى أزھار فیما یسمى بالت
  دون  الحاجة الى أزھار ھو التكاثر الذي یتم عن طریق أجزاء من الجذر أو الساق أو األوراق أوالبراعم :التكاثر الخضرى 

  

  
  
  

  ة اللقاح على میسم الزھرة الذي یفرز محلوالً سكریاً عندما  تسقط حب-1
  
  تبدا حبة اللقاح فى االنبات  مكونة أنبوبة لقاح  تحتوى على نواتان ذكریتان   -2
  
  المبیض خالل فتحة النقیر فى  تمتد انبوبة اللقاح  داخل القلم حتى تصل الى البویضة   -3
   
  لبیضة المؤنثةتندمج  احدى النواتان الذكریتان مع نواة ا -4
     )الالقحة (   الزیحوتبویضة مخصبة اومكونة  
  
   الذى ینمو مكونا نبات جدیدمكونھ الجنین  متتالیةینقسم الزیجوت عدة انقسامات   - 5 
  
  
  

  التكاثر الالجنســــــــــــــى
 :  
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  زراعة األنسجة  -ثالثا 
  جزء صغیر منة ًباستخدام للحصول على أعداد كبیرة من احد النباتات   تستخدم  حدیثة تقنیة ھى 
   تعتبر زراعة االنسجة النباتیة من اھم الطرق الحدیثة فى زیادة المحاصیل ؟ علل

  جزء صغیر منةباستخدام على أعداد كبیرة من احد النباتات النھ بواستطھا یمكن الحصول 
   نسیج من ساق نبات البطاطس خطوات زراعة 

  سب یحتوى على غذاء وھرمونات یوضع النسیج فى وسط منا -2البطاطس       یتم فصل نسیج من قمة ساق -1
  ینقل الى التربة ویترك لینمو طبیعیاً  -4ینمو نبات جدید حتى یصل الى حجم معین    -3

  
  
  

    

 
 

  التكاثر الخضرى الصناعى  - 2  :التكاثر الخضرى الطبیعي   -1
  

والفسائل والكورمات  اتالریزوم یتم بعدة طرق منھا
   واالبصال والدرنات

  والترقید التعقیل و التطعیم و زراعة االنسجة:  و یتم بعدة طرق منھا 
  

    :الدرنـــــــــــــــــــــــة 
 عرضى  جذرجزء منتفخ من ھى عبارة عن 

   كالبطاطا أو ساق أرضیة كالبطاطس
تحتوى على براعم نامیة تستخدم فى عملیة التكاثر 

   الخضرى
  خطوات التكاثر بالدرنات 

   :الخطوات 
نقطع درنة البطاطس الى عدة أجزاء على أن  -1

  یحتوى كل جزء منھا على برعم أو أكثر
نزرع أجزاء الدرنة في التربة ونقم بریھا بالماء   -2

  أسبوع بانتظام لمدة
  المالحظة واالستنتاج 

تنمو بعض البراعم مكونة المجموع الجذري  ،  -3
  وتنمو براعم أخرى مكونة المجموع الخضري 

تتحول الدرنة االم الى نبات یحمل  وبعد فترة  -4
  جدیدةالعدید من الدرنات ال

  

  اوال التكاثر بالتعقیل 
  : العقلـــــــــــــة 

 من نبات یقطع یحتوى على براعم نامیة  جزء من جذر أو ساق أو ورقة  ھى
   الخضرى التكاثراستخدامة فى عملیة بغرض 

   یلالتى تتكاثر بالتعق تالنباتاامثلة  
  القصب والعنب والورد

  خطوات التكاثر بالتعقیل 
و نقوم بزرعھا فى أصیص   بھا اكثر من برعم   نحصل على عقل من نبات - 1

  بانتظام لمدة اسبوعینثم نقوم بریھا 
المجموع  مكونةالتربة  فىتنمو البراعم المطمورة  المالحظة واالستنتاج  -3

  فى الھواء المجموع الخضرى  مكونة وتنمو البراعم الظاھرة  الجذري
  ثم نقوم بنقل ھذه الشتالت بعد ذلك لزراعتھا فى التربة -4

  ثانیاً  التكاثر بالتطعیم
یحمل أكثر من برعم  تكاثر خضرى صناعى یتم فیة وضع جزء من نبات ھو 

  باألصل  یسمى أخر  نباتلى عبالطعم  یسمى
  -: لصفات مثل متقاربة فى االیتم التكاثر بالتطعیم فى النباتات 

  التفاح والكمثرى -3  الخوخ و المشمش - 2 البرتقال والنارنج  -1
  الیمكن اجراء التكاثر بالتطعیم بین البرتقال و الخوخ ؟ علل

  الن التكاثر بالتطعیم یتم بین االنواع النباتیة المتقاربة فى الصفات فقط
  

  طرق التكاثر بالتطعیم
  عم على األصل كما فى نبات المانجو وفیھ یتم لصق الط : التطعیم باللصق

 وفیھ یتم غرس الطعم المجھز على ھیئة قلم فى األصل كما: التطعیم بالقلم

  الحجم   فى األشجار كبیرة
   علل  بإحكام ًمعا صلواالوفى الحالتین یتم ربط الطعم 

  یتغذى الطعم من عصارة األصل لیلتصق معا و 
  من نوع الطعم  والثمار الناتجة

  یحدث عند ربط جزء من نبات البرتقال علىذا ما
  فرع من نبات النارنج؟ 

وینمو مكونا ثمار ) االصل(من عصارة نبات النارنج ) الطعم (یتغذى البرتقال 
  البرتقال



    

 

 

    
    

  ؟ فصل نسیج من قمة ساق بطاطس ووضعة فى وسط غذائى وھرمونات  ماذا یحدث عند
  ینمو النسیج مكونا نبات جدید من نفس النوع

  
  
  

  من االنقراضتھا حمای و االنواع ھدفھا استمراریقوم بھا الكائن الحى ویة ھو عملیة حی   :التكاثر 

    جنسى  ؟الیتكاثر  ال  و جنسیا یتكاثر االنسان علل  
   غیرة كل فرد متمیز عن االنسان فالبد ان یكون تشبھ تماماُ الفرد االبوى اما  الناتجة من التكاثر الالجنسىالن االفراد  

  
  

  من  الجھاز التناسلي فى الذكر یتركب
            نناقالءان الاعوال - 2الخصیتان        -1
  )البروستاتا و غدتا كوبر و الحویصلتان المنویتان ( الملحقةغدد ال -  3
  القضیب -4
  
  

  
  

                                                                                                كیس جلدي یسمى كیس الصفنخارج تجویف الجسم فى قعان خارج الجسم تعبارة عن غدتین بیضاویتین الشكل  
   :وظیفة كیس الصفن 

   حفظ درجة حرارة الخصیتین  أقل من درجة حرارة الجسم بدرجتین على األقل حتى تنضج الحیوانات المنویة
  ؟الرحم عدم خروج الخصیتین خارج تجویف الجسم اثناء نموة فى ما النتائج المترتبة على

  تتوقف الخصیتان عن انتاج الحیوانات المنویة مما یؤدى الى االصابة بالعقم
  وظیفة الخصیتین 

  )   االمشاج المذكرة ( إنتاج الحیوانات المنویة   -1
  المسئول عن ظھور الصفات  الجنسیة الثانویة فى الذكر) التستوستیرون ( إنتاج الھرمون  الذكرى   -  2

   ]نمو العظام   -الشارب  و تضخم العضالت ,الذقن, العانة , نمو شعر اإلبط  - خشونة الصوت  [ مثل ) لوغ فى الذكر مظاھر الب(      

  
  

  نقل الحیوانات المنویة من الخصیة الى القناة البولیة التناسلیة   و ظیفتھما
  و یتصل بكل خصیة انابیب كثیرة االلتواء تعرف بالبربخ                

  عبارة عن  أنابیب كثیرة االلتوائات حول نفسھا  تتصل بكل خصیة  :خالبرب
    تضج الحیوانات المنویة و ظیفتة یتم فیھ استكمال

  
  

 لحویصالتان المنویتان  وغدتا كوبر  وغدة البروستاتا  اثالثة غدد تفتح فى القناة البولیة التناسلیة وھى 
  )سائل قاعدي ( ئل المنوى إفراز السا   :الملحقةوظیفـــــــة الغدد 

  تغذیة الحیوانات المنویة     -  1 :وظیفة السائل المنوى 
  معادلة حموضة مجرى البول  -2                           

   سھولة  تدفق الحیوانات المنویة  - 3                          
  ة بالجھاز التناسلى ھو سائل قاعدى یتكون من افرازات الغدد الملحق :السائل المنوى 

  التكاثر الال جنسى   التكاثر الجنسى 

  ھو انتاج افراد جدیدة من فردین ابویین احدھما مذكر و االخرمؤنث -1
   واالفراد الجدیدة تحمل صفات مشتركة من االبوین -  2

   واحدھو انتاج افراد جدیدة من فرد ابوى  -  1
   و االفراد الجدیدة تشبة تماما الفرد االبوى -  2



    

 

 

    
    

  بفتحة بولیة تناسلیة  وینتھي  - 3     تمر بداخلھ قناة بولیة تناسلیة  - 2     نسیج أسفنجى  یتكون من   -1 

  تناسلیةالبولیة الفتحة العن طریق  البول فى زمنین مختلفینوج  السائل المنوى وخر :وظیفتة     

  

  
  المھبل  –4الرحم    – 3قناتا فالوب     – 2مبیضین   ال – 1 یتركب من

  
  

  یقعان أسفل التجویف البطنى من الناحیة الظھریة
  اللوزة المقشروة شكل  ویمونة لال حجم فىوكل مبیض  

  :وظیفة المبیضین 
  یوماً  28كل مبیض ینتج بویضة ناضجة  كل ) االمشاج المؤنثة ( إنتاج البویضات  - 1

  یوما  56ان المبیض الواحد ینتج بویضة كل  بالتبادل مع المبیض االخر اى
  ) االستروجین والبروجستیرون ( إنتاج ھرموني األنوثة   - 2

  فى االنثى  مظاھر البلوغاو المسئول عن ظھور الصفات  الجنسیة الثانویة فى األنثى ..  :الستروجین ا

  ] الدورة الشھریة –العانة   و ظھور شعر اإلبط –نعومة الصوت  -تراكم الدھون  –نمو الثدیین [ مثل  

  ةواستمرار الحملضروري لحدوث ..  :البرجسترون
  

  :سن الیاس   الدورة الشھریة  :التبویض عملیة 

     یوماً  28بویضة ناضجة  كل ھى عملیة انتاج  
  بالتبادل مع المبیض االخر من احد المبیضین  

   ومای 56اى ان المبیض الواحد ینتج بویضة كل 
  

  یوم طالما الیوجد حمل 28ة تتكرر كل ھى دور
  سنة  14:  11تبدا من سن  

  سنة 55:  45الى سن الیاس من 

ھو السن الذى یتوقف عندة افراز 
  البویضات من المبیضین 

  سنة ؟ 35أحسب عدد البویضات الناضجة التي یمكن أن تفرزھا أنثى بالغة خالل  2س
  بویضة 455=  35×  13= عام  35عدد البویضات فى بویضة كل عام اذا  13االنثى البالغة تفرز 

  

  
  

  عبارة عن أنبوبتین تفتحان فى الركنین العلویین من الرحم  وكل منھما 
    اللتقاط البویضة الناضجة        علل ؟ذات فتحة قمعیة   - 1  
  لدفع البویضة نحو الرحم   علل ؟مھدبة ذات زوائد أصبعیة   -  2 

   عدم وصول الحیوان المنوى الى البویضة وبالتالى عدم حدوث حمل قناتى فالوب او ربطھما جراحیا ؟   ماذا یحدث عند انسداد

  
  
  

   ضو عضلي مرن أجوف كمثرى الشكل  ع  - 1
  یقع داخل تجویف عظام الحوض بین المثانة و المستقیم -2

  یتم فیة  تكوین وتغذیتة وحمایتھ الجنین حتى المیالد   :الوظیفة 
  ؟مخاطي غنى بالشعیرات الدمویةیبطن الرحم بغشاء  )علل (

  ن المشیمة التي تقوم بتغذیة الجنین أثناء فترة الحمل عن طریق الحبل السريیكوتل  - حـ 

      
  
  

  و یمتد  من الرحم وینتھي بالفتحة  التناسلیة -2  الوالدة  ھو أنبوب عضلي یتمدد عند  - 1  
  مل على خروج المولودتمددة عند الوالدة یع  :وظیفتة   
  

 الجهاز التناسلي فى االنثى



    

 

 

    
    

  )كروموسوم  46(الخالیا الجسدیة تحتوى على المادة الوراثیة كاملة 
  )كروموسوم  23(اما الخالیا الجنسیة تحتوى على نصف المادة الوراثیة

  المسئولة عن نقل الصفات الوراثیة من االباء الى االبناء الجینات او العوامل الوراثیة تحمل :الكروموسومات 
  
  
  
  

  
  

  
 
  

  مع نواة البویضة لتكوین الزیجوت الحیوان المنوي نواةھو اندماج اإلخصاب فى اإلنسان 

 
 

  ) الدورة الشھریة(  من بدء الطمث  تنتج األنثى بویضة واحدة فى الیوم الرابع عشر  -1
  الى قناة فالوب أثناء عملیة التزاوج یفرز الذكر أعداد كبیرة من الحیونات المنویة  تنتقل من المھبل إلى الرحم ثم -2
  ل عل)مواد كیمیائیة ( انزیماترؤوس الحیوانات المنویة تھاجم الحیوانات المنویة البویضة فى بدایة قناة فالوب و تفرز  -3
  ك الغالف الخلوى المتماسك للبویضة  یتفكلت
  ما النتائج المترتبة على ذلك ؟ البویضة الغشاء البالزمى لخلیة یتمكن حیوان منوي  واحد فقط  من اختراق   -4
  تحیط البویضة نفسھا بغالف یمنع دخول اى حیوان منوى اخر    
  تحتوى على التى  كروموسوم  مع نواة البویضة  23وى على نواة الحیوان المنوى التى تحتباندماج  یحدث االخصاب -5
  كروموسوم  46العد الكامل من الكروموسومات التي تحتوى على ) زیجوت ( كروموسوم  لتكوین بویضة مخصبة  23 
   لتنغرس فى بطانتة من قناة فالوب إلى الرحم ) الزیجوت  (البویضة المخصبة نتقل ت -6
  الذي یحمل صفات مشتركة من األبوین) الطفل ( مكونا  الجنین  متتالیة انقسامات ثم ینقسم الزیجوت عدة  -7
  

  )الجنین  – الزیجوت –البویضة ................. (   یحدث االخصاب لحظة تكون
  

  فترة الحمل فى االنسان 
  شھور 9ھى الفترة الزمنیة بین عملیة االخصاب وعملیة الوالدة وھى حوالى 

  
  
  

   الحیوان المنوى  البویضة

  خلیة متحركة   خلیة ساكنة كرویة الشكل  

  علل )فى حجم حبة السمسم ( كبیرة الحجم نسبیاً 
  غذائیة  لتغذیة الجنین فى المراحل االولىمواد بسبب ما تدخره من  

  صغیرة جدا

   -:تتكون من  :التركیب 
  ) ات كروموسوم 23(  نواة تحتوى على نصف المادة الوراثیة1
  یحیط بة غشاء بالزمىسیتوبالزم یحتوى على غذاء مخزون   -2
  من الخارج یغلف البویضةغالف خلوى متماسك  -3
  

   تركیب الحیوان المنوى 
  ) كروموسومات  23( یحتوى على نصف المادة الوراثیة: رأس  - 1
د الطاقة الالزمة یتوللتحتوى على المیوكوندریا : القطعة الوسطي  - 2

  ة الحیوان المنوىلحرك
طویل ورفیع مسئول عن حركة الحیوان المنوى حتى یصل : الذیل  - 3

  إلى البویضة وتتم عملیة التلقیح
  
  
  
  
  
  
  
  

 تركیب البویضة والحیوان المنوى فى االنسان
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  :تنقسم االمراض المتعلقة بالجھاز التناسلي فى الذكر واألنثى إلى نوعین 

  امراض تنشأ دون االتصال الجنسى بشخص مریض  شخص مریضبجة االتصال الجنسى امراض تنشأ نتی

  و االیدز السیالن والزھري : مثل 
  

  سرطان الرحم  و سرطان البروستاتا  و حمى النفاس: مثل

  الفترة الزمنیة من بدء العدوى إلى ظھور أعراض المرض ھى   :فترة الحضانة
  

  النفاسمرض حمى   مرض الزھري  وجھ المقارنة

المیكروب 
المسبب 
  للمرض

  بكتریا كرویة الشكل   الشكل بكتریا حلزونیة
  

  االتصال الجنسى بشخص مصاب بالمرض  -1  طرق العدوى
  لسرى امن االم الحامل الى الجنین عن طریق الحبل  -2
  اثناء الوالدة و

البكتریا من رذاذ شخص  مریض بالتھاب  انتقال -1
   األم حدیثة الوالدةمھبل الى الحلق واللوزتین 

  اثناء عملیة الوالدةالمصاحبة  ح وجرال  -2

  أیام  4:  1  اسابیع 3:  2  فترة الحضانة

أعراض 
  لمرضا

  ظھور قرحة صلبة غیر مؤلمة على  -1
  رحم الو فى مھبل وأعلى عنق للذكر طرف العضو التناسلى 

ظھر و  یدظھورطفح جلدى بلون نحاسى غامق على  -2
  المریض

  فاع كبیر فى درجة حرارة الجسم ارت -1
  قشعریرة وشحوب فى الوجھ -2
  اآلم حادة أسفل البطن  -3
  من الرحمالرائحة افرازات كریھة خروج  -4

  اذا لم یعالج المریض عند ظھورھذة  االعراض قد یصاب   المضاعفات
  :باورام  متفرقة فى الجسم مثل  -  1

  الجھاز التناسلى من الكبد والعظام وأعضاء 
  الوفاةقد تؤدى الى  تلف المخ  -  2

  اذا لم یعالج المریض عند ظھورھذة  االعراض قد یصاب 
  انويثعقم ب  -1
األلتھابات إلى جدار البطن یؤدي إلى  تذا امتدا  -2

  التسمم ثم الوفاة

  طرق الوقایة
  العالج و

   االبتعاد عن العالقات الجنسیة خارج اطار الزواج  -1
ابة بالمرض من حدوث الحمل حرصا تجنب االناث المص -2

  على عدم نقل البكتریا الى الجنین
  

  تعقیم االدوات الجراحیة -1
  ارتداء االقنعة أثناء عملیة الوالدة -2
ن عدم اختالط االم فور الوالدة بإشخاص مصابی -3
  امراض الجھاز التنفسى ب
  علل ئیةلتیارات الھواعن ااالم ابتعاد  -  3

  بات فى الحلق و اللوزتینحتى ال تصاب بااللتھا
   والتى قد تسبب لھا االصابة بحمى النفاس 

  
  

   علل التدخین و المخدرات ضار بالصحة االنجابیة ؟

  الن التدخین و االدمان یقلل من تكوین ھرمون الذكورة و ھرمون االنوثة  -1
  الى موت االجنة و االطفال حدیثى الوالدةیؤدى التدخین و االدمان  -2
  عاطى االم الحامل للمخدرات یؤدى الى زیادة معدل التشوھات الخلقیة للجنینت -3

  




